Korte samenvatting CPBW van 29 november 2018

Centrale Ingang
De gehele verkeerssituatie aan de centrale ingang zal onder de loupe worden
genomen. Een analyse wordt gemaakt waarna er op korte en lange termijn
verbeteringsvoorstellen worden uitgewerkt. Er zal ook gekeken worden of de
toestroom van vrachtwagens kan worden gebufferd om verzadiging van de
wareningang te voorkomen.
Air Liquide
De nieuwe plant van Air Liquide die op onze site komt, zal niet permanent bemand
worden en ook van op afstand bestuurd worden. Dit roept ernstige vragen op in
verband met de werking van deze nog te bouwen installatie. Om te trachten de
bezorgdheden weg te nemen zal Air Liquide toelichting komen geven over de
geplande werkwijze en procedures.
Taal-policy
Niet enkel bij vrachtwagenbestuurders maar ook bij contractoren kunnen zich
potentieel gevaarlijke situaties voordoen als men niet in de mogelijkheid verkeert om
elkaar te begrijpen. De werknemersvertegenwoordiging kaart onder andere de
problematiek op het Makrolon-bedrijf aan. Daar wordt regelmatig overgegaan tot een
gedeeltelijke ontruiming van het SPC-gedeelte als ook andere delen. Deze delen
worden gesperd door middel van een gesproken mededeling, waardoor enkel kennis
van de alarm-tonen niet voldoende is om ieders veiligheid te garanderen. Deze
situatie zal specifiek worden bekeken en een oplossing gezocht.

Sociale gebouwen
Naar aanleiding van erg negatieve vaststellingen op vlak van hygiëne in de sociale
gebouwen door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, engageert de
directie zich om de verscheidene aangekaarte problemen snel en adequaat aan te
pakken.
Incidenten met werken aan installaties onder druk
De werknemersvertegenwoordiging is ten zeerste bezorgd over drie incidenten die
zich recentelijk voordeden. Tot drie maal toe werden collega’s op pad gestuurd om
werken te starten aan installatiedelen waarvan achteraf bleek dat ze nog onder druk
stonden. Dit is onaanvaardbaar. De werknemersvertegenwoordiging zal er alles aan
doen om er voor te zorgen dat de juiste lessen worden geleerd en zo’n situaties
absoluut vermeden worden.
Makrolon
Op het Makrolon-bedrijf wordt de oude, lekkende wasmachine voor staalpotjes
definitief uit dienst genomen, volgens de directie. De ergonomie van de additievenaanvoer zal worden bekeken en verbeterd. Ook de problematiek met niet-geschikte
vorkliften wordt opgelost.

Meer informatie via uw vertegenwoordigers in het CPBW op 3916 of 3919.
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